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Alweer vijf Free Learning modules
geaccrediteerd.
Via het Free Learning platform van LOCOmotion
en Vilans kun je bijna 40 gratis e-learning modules
doen. De meeste modules zijn door de V&VN
geaccrediteerd met één punt. Als je score hoog
genoeg is kun je aan het eind van de module
kiezen of je alleen je certificaat wilt hebben
(gratis) of dat je een V&VN accreditatiepunt
wilt hebben (€ 4). Sinds kort zijn er vijf nieuwe
Free Learning modules geaccrediteerd: ‘Niet
Zichtbare Beperkingen’, ‘Stalift en Passieve Lift’,
‘Gentle Teaching’, ‘Werken met Glijzeilen’ en
‘Zelfmanagement in de Kinderrevalidatie’. Je kunt
direct aan de slag via www.freelearning.nl.

Nieuwe website LOCOmotion!
De laatste jaren is er enorm veel over fysieke belasting op het internet
gezet. Op allerlei plekken vind je van alles. Als LOCOmotion hebben we
geprobeerd om in elk geval de kennis die wij zelf communiceren logisch te
ordenen op onze eigen site: www.locomotion.nl. Je vindt daar nu alles over
onze kennisprojecten. Denk aan Stop!Contact?, BMI40+, GoedGebruik en
ErgoFilm. Maar ook kun je daar heel makkelijk de assessmentinstrumenten
(TilThermometer, BeleidsSpiegel, etc.) vinden die passen bij jouw werk. En
scroll ook eens door onze publicaties. De afgelopen jaren hebben we vele
tientallen artikelen geschreven die handig kunnen zijn om jouw kennis te
verdiepen of om bij anderen het belang van ergowerk duidelijk te maken. En
wil je wat bestellen? Ons winkeltje is tijdens de verbouwing gewoon open
gebleven.

Film ZelfredzaamheidsRadar
De ZelfredzaamheidsRadar is een steeds vaker gebruikt instrument om
de zelfredzaamheid van cliënten in kaart te brengen en om, aan de hand
hiervan, samen te zoeken naar oplossingen. De Hogeschool Rotterdam
en het Van Kleef Instituut hebben nu een film gemaakt waarin je kunt zien
hoe je in de praktijk met het instrument werkt. Deze video hoort bij het
boek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’
dat in december 2017 bij BSL verschijnt. Voor de film ga je naar www.
zelfredzaamheidsradar.nl en vervolgens naar ‘instructiefilmpjes’.
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Neem nu een abonnement met korting
Het Amerikaanse ‘Safe Patient Handling & Mobility
Magazine’ is een (of eigenlijk ‘het’) internationaal
wetenschappelijk tijdschrift met artikelen over
fysieke belasting in de zorg. Feitelijk onmisbaar
als je je hiermee bezighoudt. Voor ErgoCoaches
die staan ingeschreven bij Gezond&Zeker hebben
we nu een korting bedongen. Normaal betaal je
$49.95 voor vier uitgaven (een jaarabonnement),
nu maar 25 US dollar. Ga naar www.sphmjournal.
com en klik op ‘Subscribe’. En mocht je Engels niet
zo goed zijn dan is er een vertaal optie ingebouwd
naar het Nederlands. En is die heel redelijk.

